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ৃথথফীয ফ থথকে থফথ অকরভ থম থদকয থেকর ফন্দী, তা কে থৌথদ অযফ। 

েথাটা েতটুেু থতি এে ভাত্র অল্লা তারা বাকরা োকনন 

তকফ আরাথভে থউভিান যাআট েথভকনয ভকত থৌথদয থেকর প্রায় ৩০,০০০ 

এয থেকয়ও থফথ থরথটোর থপ্রেনায অকে। 

এেথট থযংখ্িান নুমায়ী তাকদয থেকর প্রায় ৩৫৯ েন অকরভ যকয়কেন। 

অুন থআ ফ অকরভকদয ভধি থথকে েকয়ে েন ভকে থেেু থেকন থনআ- 

১। াআখ্ ুরাআভান অর উরওয়ানঃ 

থতথন াআখ্ াম্মাদ অর অনাযী থথকে ১২থট াথদ ফআ ড়াফায আোমা 

ান। থৌথদ াে তাকে ভুথিয েনি দুআথট তত থদয়- 

ে) তাকে থৌথদ ােকদয বফধ ভুথরভ াে থককফ থ ালণা থদকত কফ। 

খ্) থৌথদ থফোযারয় আরাথভ অআন নমুায়ী থযোথরত য় এফং থৌথদ 

যােফং দ্বাযা থনয়থিত নয় ফকর থ ালণা থদয়া।  

তাকদয প্রস্তাকফয েফাকফ থতথন ফকরন, "অভাকে থদ্বখ্থিত েকয থপরকরও অথভ 

তা ফরফনা।" 

২। াআখ্ নাথয অর পাাদঃ 

াআখ্ নাথয অর পাাকদয ফুখ্াথয,ভুথরভ,অফু দাউদ,থতযথভথে ,নাাআ,আফকন 

ভাো,দাকযথভ এফং ভুয়াত্তা  ৯ থট াথদকয ফআ ভুখ্স্থ অকে। ম্ভফত থতথনআ 

ৃথথফীকত এেভাত্র অকরভ মায এত গুকরা াথদকয ফআ ভুখ্স্থ। 

থতথন ভক্কায উম্মুর েুযা থফশ্বথফদিারকয়য অথেদা থফবাকেয থডন থেকরন। 
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এোড়াও তায ২০ থট অথেদা ও থপেকয ফআ ভুখ্স্থ। উথন এেফায 

ফকরথেকরন, “অেকেয োভানায আফকন তাআথভয়াযা থোথায়, তাযা কেন 

থেকর”। 

৩।াআখ্ অরী আফকন খ্ুদাআযঃ 

ভাভথয়ে অকরভকদয ভকধি থৌথদ যােফংকয ীভাীন দনুতীথত, েুরুভ এফং 

ননরাভীে োমতক্রকভয থফরুকে থতথনআ ফকেকয় থফথ থাচ্চায থেকরন। 

থযণাভ?? ১৩ ফেয ধকয থৌথদ োযা াকয ফথন্দ অকেন। তাোড়া তাকে তায 

ের পতওয়া থতাকর থনকত ফাধি েযা য়। 

আভাভ আফকন তাআথভয়া (যঃ) থে থেকে েযা কয়থের েথিযা থোথায়?? 

এয েফাকফ থতথন ফকরন, ""েিী ফিথিযা অকে মুকেয ভয়দাকন, োযাোকয 

থফা ভাথটয থনকে"। 

অল্লা তারা এআ থতনেন  ফাথে অকরভকদয ভুথি ত্বযাথিত েরুন। অভীন। 

#এোড়াও, এফেকযয শুরুকত ৪০ এয থধে অকরভকে তিা েযা য়। একদয 

ভকধি যকয়কেন ায়খ্ পাথয অে োযাথন যঃ .. 

ায়খ্ পাথয অভাদ োভান অর-শুাআর অম-মাযাথন। 

েুথনয়া অফু োন্দার অর অমথদ। েন্ম ১৩৯৭ থেথয (১৯৭৭ আং)। েন্মস্থান 

মাযাকনয বূথভয অর-োওপা গ্রাকভ। 

ায়খ্ পাথয অম-মাযাথনয ড়াশুনায প্রথভ াঠ ম্পন্ন য় গ্রাকভয স্কুকর। 

াআ স্কুকর ড়ায ভয় ায়খ্ েুযঅন থপম েকযন এফং থপকময উয আোমা 

রাব েকযন। াআস্কুর থল ফায াকথ াকথআ ায়খ্ পাথয বথতত ন ভথদনায 

উরুভ অর-েুযঅন েকরকে। থেন্তু এে থথভস্টায থল েকযআ থতথন বথতত ন 

আভাভ ভুাম্মাদ থফন াউদ আরাভী থফশ্বথফদিারকয়। 
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এভকয় থতথন াথ অর ফুখ্াথয ও াথ ভুথরভ ভুখ্স্থ েকযন। ২০০০ াকর 

থতথন থেং খ্াথরদ থফশ্বথফদিারয় থথকে ফিাকেরয থডথগ্র াফায য থতথন অফা 

কয োেী থককফ দাথয়ত্ব ারন েকযন। এটা ২০০০ এয প্রথভ দকেয 

প্রথভ থদকেয েথা। 

ায়খ্ পাথযকয ভুখ্স্ত েযা থেতাফভূকয ভকধি অকে অযথফ ফিােযকনয উয 

আফন ভাথরকেয অরথপয়া, এফং আফন ভাথরকেয অপপা’অর থপ অ’াযপ 

এয রাথম্ময়া। থতথন অকযা ভুখ্স্থ েকযন অর ুয়ুথতয ভানদুভা। ২০০৪ াকর 

ায়খ্কে থগ্রপতায েযা য়। 

থেকর থাো ফস্থায় ায়খ্ ভুখ্স্থ েকযন আফনুর োথয়িকভয নুথন’য়া। ায়কখ্য ভা 

ফকরকেন, ‘পাথয ওয থকর ফক প্রথত থতন থদকন এেফায েকয েুযঅন খ্তভ 

েকয।’ ায়কখ্য থকরয থদয়াকর থরখ্া থেরঃ 

এআ থকর ফক অথভ ১৫ ফায ফুখ্াথয ও ভুথরভ স্মৃথত থথকে ফনতনা েকযথে – 

পাথয অ-শুাআর অম-মাযাথন। 

ায়খ্ ুরাআভান অর ‘উরওয়ান ফকরন – ায়খ্ পাথযকয যকয়কে ধাযাকরা 

স্মৃথত, এফং থতথন মাযাকনয ফততভূকয ভধি থথকে এেথট ফতত। 

থৌথদয এেথট কযয থভয়কযয থপকয এেেন েভতেততা ফকরন, "অকভথযোয 

েুতায থার কে থৌথদ াকেযা এফং থৌথদ ােকদয েুতায থার কে 

থৌথদয অোফ অকরভযা। (কমভন- ফততভান গ্রিান্ড ভুপথত, াথর অর 

পাওোন, যাথফ অর ভাদখ্াথর, দাম্মাভ আরাথভ থন্টাকযয থেেু অকরভ, ভথতউয 

যভান ভাদাথন, অব্দুল্লাথর োথপ, োথে আব্রাথভ, অফদুল্লা াকদ ভাদাথন 

প্রভুখ্) ... 
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এের অকরভযা থৌথদ েতততে ভুথরভ তিায় ভথতন থমাোয় (কমভন- আকয়কভন 

থৌথদ াোয াকেে ুথন্ন তিা েকযকে, থথযয়াকতও (অআ এ ফা হুথ 

থয়াকদয নয়)... 

একদয ফিাাকয তেত ওয়া েরুযী! 

#ুত্রঃ 

১ . Article “Saudi Arabia’s Political Prisoners by Islamic 

human right commission 

২. প্রােীয। 

৩. াআখ্ অকভদ ভুা থেফযীকরয াথপঃ থরেোয। 

------ 

থফস্তাথযত োনকত ড়ুনঃ "কৌথদ যোকযয ফিাাকয াথযয়া'য যায়" ! 

  


